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editorial

Trail Running, l'aresta de la insostenibilitat.
El primer cap de setmana de juny s'ha celebrat la Passos de
Gegant 2019, organitzada per l'equip de curses i marxes del Centre
Excursionista del Solsonès, una cursa de trail running ideada des
de la modèstia, assolint més de 200 participants en totes les
categories. El mateix dia que la mediàtica Zegama-Aizkorri, amb
500 participants on s'apleguen els millors corredors del món i que
genera una gran afluència de públic en tot el seu recorregut, i
en especial als cims de la cursa; i tot això, justament la setmana
que La Vanguardia publica un reportatge on contraposa l'èxit i la
proliferació de les curses de muntanya amb la seva sostenibilitat,
il·lustrada amb un instantània de la cua d'alpinistes per accedir al
cim de l'Everest.
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Tots els agents implicats, organitzadors, corredors i públic, en
qualsevol cursa per espais naturals no han de perdre de vista
l'esperit original de respecte per la natura, en tots els àmbits, des
del disseny del recorregut respectant espais d’especial protecció,
la minimització de la generació de residus, sense deixar de banda
la responsabilitat social, per tal de aconseguir un benefici per a
tothom, conservant la natura per poder-ne gaudir.

activitats previstes
MUNTANYA:
13 i 14 de juliol - Pica Roja - Pallars Sobirà (2.902 m.) Itinerari circular amb
un desnivell positiu de 1.200 m. amb inici a l'aparcament
del refugi de Vall Ferrera cap el Port de Boet ascensió
a la Pica Roja i tornada pel Port Vell.
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27 i 28 de juliol - Pic de l'Abeille (3.029 m.) per Tabernés. Ascensió amb
		
1.400 metres de desnivell positiu del cim de l'Abeille i amb
		
diferents opcions de cims un cop a la carena dels Bachimales

TRAVESSA DE MUNTANYA:
Primers de setembre - Travessa a concretar.
CAMINADES:
1 de setembre - Caminada Popular al Vinyet de Solsona.

FERRADES:
7 de juliol - Ferrada de Canalda (Solsonès).
Recorregut: 20'
Desnivell: 120 m.
Accés: 35'		
Llargària total:
Orientació: O		
Dificultat: K2
Desploms: 1		
Tornada: 20'

21 de juliol - Ferrada Bony d'Envalira (Andorra).
Recorregut: 1 h. 15' Desnivell: 623 m.
Accés: 60'		
Llargària: 325 m.
Orientació: NE		
Dificultat: K3
Desploms: 0		
Tornada: 60'

n
La data d’inscripció per les sortides de muntanya i de les ferrades,
serà el mateix divendres abans de la sortida. L’hora serà a les 8 del vespre
al local núm. 3 del CES. En aquestes reunions es decidirà el material
necessari.
n
Per participar en les sortides de muntanya i en les ferrades, és
obligatori que la gent disposi de la targeta de Federat de la modalitat que
pertoqui en cada cas.
n
Els que estigueu interessats en participar a la travessa de
muntanya, heu de saber que es farà una reunió informativa el proper 28
de juny a les 19:30 del vespre al local del CES.
n

La Caminada d'Orientació aquest any serà el dissabte 26 d'octubre.
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notes ces
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26a Caminada Popular de Solsona

Itinerari curt:		
12,500 Km.
itinerari llarg:		
22,500 Km.
total de participants:
421
homes:			
211
dones:			210
socis CES: 			
124
no socis:			297
Solsonès:			315
altres llocs:			106
col·laboradors:		
38
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La Caminada en imatges:
5è Concurs Instagram de la 26a Caminada Popular de Solsona
Total Fotos Concurs 103
Foto Guanyadora
Anna Grau
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animal
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
Aquesta vegada ens fixarem en un petit ocellet que ens visita a
l’estiu, present a partir del mes de maig, però que es queda ben
poc, només per criar i cap a finals de juliol ja enyora els seus
territoris africans situats al sud del desert del Sahara. Us imagineu
què representa la proesa de travessar tot el desert, per un ocellet
que tant sols fa 13 centímetres de llargada?
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La bosqueta és un ocell de color verdós, amb el ventre més groc i un
bec força llarg que ja ens dona a entendre la seva dieta bàsicament
insectívora que complementa cap a la tardor amb petits fruits.
Mascle i femella són, exteriorment, idèntics. Per tant, en aquest
cas la igualtat entre ambdós sexes és una realitat. No cal dir que
és un ocell estrictament protegit que ens ajuda a eliminar una gran
quantitat d’ insectes perjudicials.
Quan arriba a les nostres contrades, totes les altres espècies
estivals que ens visiten ja han arribat a lloc. La bosqueta és dels
últims en arribar però, això sí, no perd el temps i de seguida la
parella es posa a la feina de perpetuar l’espècie. Posaran el niu en
una enforcadura d’una branca alta de la bardissa o d’un arbre i
aviat apareixeran a l’interior de 3 a 5 ous que els dos progenitors
s’encarregaran d’incubar-los. Al cap de dues setmanes apareixeran
els pollets molt desvalguts però que degut a l’afany dels pares a
portar tota mena d’insectes, al cap de tres setmanes ja recorreran
les bardisses amb els seus pares, preparant-se ja per al llarg viatge
cap a l’Àfrica, que tindrà lloc a finals de juliol o principis d’agost.
El cant de la bosqueta, com el seu nom científic especifica, és molt
variat i barreja fragments de cants d’altres ocells, però sempre
amb un to molt baix que és difícil de destriar quan té veïns tant
sorollosos com pot ser el rossinyol o la merla.

Els amants a l’ornitologia tenen un bon repte a descobrir aquest
ocellet a la nostra comarca. De ser-hi, hi és. Val la pena intentarho.
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RASPINELL

equip de curses i marxes
Anna Albareda i Albert Llonch es proclamen guanyadors
de la mitja marató de Passos de Gegant
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Laia Aubert i Ernest Palau s’adjudiquen la cursa per muntanya de 10 km.
Més de 200 persones corren pel Fons d’Emergència Social en la cinquena
edició de la Passos de Gegant. Solsona, 4 de juny 2019 – El passat
diumenge es va celebrar la cinquena edició de la cursa solidària Passos
de Gegant, que va reunir més de 200 corredors al municipi de Solsona.
Els participants es van enfrontar a un recorregut més curt però més
tècnic respecte les edicions anteriors. Amb el canvi de circuits, Passos de
Gegant aconsegueix consolidar-se com una de les curses per muntanya
de referència de la Catalunya Central.
Després d’un ball dels Gegants Bojos del Carnaval , al so del “Bufi”, un tro
va donar el tret de sortida a la mitja marató a les 8:00 del matí. Després
de travessar diversos passos tècnicament una mica més complicats que
en edicions anteriors, i castells de la comarca (el Castell de Lladurs i el
Castellvell), la cursa va culminar el Passeig de Solsona. En la categoria
masculina, per segon any consecutiu, Albert Llonch (2:16:16) es va
proclamar campió en un ‘sprint’ final amb el segon classificat, Bernat
Barnés (2:16:16). A molt poca distància, l’atleta local Albert Moliner
(2:19:20) va aconseguir la tercera posició. En categoria femenina, Anna
Albareda va aconseguir la primera posició amb un temps de 3:44:27,
seguida per la segona i tercera classificades, Judit Ribalta amb 3:56:13,
i Imma Gonzalez amb 4:17:16.
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La cursa per muntanya de 10 km va tenir lloc a les 8:30 h. Ernest Palau
va ser el primer en arribar amb un temps de 49:16; seguit de Joan Carles
Sánchez, amb 51:08; i Jordi Arcos, amb 51:14. En categoria femenina, la
primera posició va ser per a Laia Aubert (1:00:23) ). Ana Simon (1:00:53)
i Claustre Montaner (1:01:28) van ocupar la segona i tercera posició,
respectivament.

La cursa infantil no competitiva Crosskids Race, va començar puntual a
les 11:30h. Prop de 50 infants van poder disfrutar d’un recorregut de
menys d’un quilòmetre de distància, ple d’obstacles i zones amb fang i
aigua. Una iniciativa, dins el marc de Passos de Gegant, per fomentar
l’esport i els hàbits saludables en els més petits.
Classificacions oficials:
https://online.cronotime.net/results/5c5b5379e4b0ca09654aba52
Podeu trobar més fotografies a:
https://photos.app.goo.gl/hZjcCBj2JgCqgkFB9
Per més informació: cursa@passosdegegant.cat | www.passosdegegant.ca

córrer món
Capítol CI: Escòcia (III) - Edimburg
Esmorzem al Cottage: tipical scottish breakfast: bacó, salsitxa,
ou ferrat, bunyol, xampinyons i tomàquets fregits; boníssim, però
massa contundent!
Sortim cap a la capital. Ens aconsellen que aparquem als afores i
arribem en tren, però està tant ple que acabem aparcant al centre.
El castell, imponent, grandiós i ple de gent, domina la ciutat.
L'esplanada d'entrada l'ocupen unes grades on, cada dia, durant
tot l'agost, es fa el Royal Edinburg Military Tatoo, desfilades de
regiments militars i de bandes de gaiters.

15

Un cop dintre, visitem el Mons Meg, un enorme canó del s. XV,
la capella de sta. Margarida (la més antiga de la ciutat), les joies
de la corona, la pedra del destí, sobre la qual es coronaven els
reis escocesos. Tot plegat, amb un museïtzació excel·lent, amb la
corona, el ceptre, l'espasa i el penjoll, preciosos, però la pedra...
una decepció: sense ni tan sols polir ni treballar; passaria per un
roc qualsevol.
S'atansa la 1 i correm a la part de baix a veure la canonada ritual.
Molta expectació, un canó massa modern i polit, i una explosió de
fireta, que es mereixia una pluja de confeti... Sentissin els mascles
de Solsona... o els Trabucaires...
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Baixem del castell per la Royale Mile, una avinguda 1,6 km que
vertebra la ciutat antiga, fins a Holyroodhouse, el palau reial. Cada
cop hi ha més i més gent... De sobte, entrem en el món de Harry
Potter: la botiga, Victoria Street -el carreró Diagon-, el cementiri
de Greyfriars, amb la tomba del pare de Voldemort, la George
Heriots School –imatge de Hogwarts- ... i retornem a la Royal Mile

La concentració de personatges exòtics i extravagants impressiona,
sembla que celebrin una trobada! Visitem la catedral de Sant Gil,
gòtica, amb altar central, un bar a la cripta, amb terrasseta al carrer
lateral i tot, i una espectacular capella de fusta on 14 personatges
escollits formen una confraria vitalícia; vaja, la Vintiquatrena
d'Edimburg. Sortim per la plaça de l'antic parlament, passem per la
Coty Chamber, un petit "passeig de la fama", amb les empremtes
de les mans, entre d’altres, de JK Rowling.
Tips d’aglomeracions, travessem el riu cap a l'hotel Balmoral, on
s’acabà d'escriure el darrer llibre de la saga de Potter, però no
aconseguim esquivar les multituds. Potser ho fa que venim de les
Terres Altes, però la ciutat ens atabala. Al final, però, la paciència
té recompensa i trobem la pau prenent el te en una terrassa elegant
i tranquil·la. Per rematar la tarda, passem per Elephant House, el
bar on nasqué el jove mag de Hogwarts.
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Queden el palau de Holyroodhouse, la residència reial britànica,
encara en ús, on visqué la dissortada reina Maria Estuard, i el
Nou edifici del Parlament Escocès, obra de l’arquitecte català Enric
Miralles.
Ja de marxada, pugem al Carlton Hill, el turó sagrat dels celtes, i
arribem a Airdrie, on gaudim d’un bon sopar i d’una partideta de
cartes.
CRO MANYÓ

opinió
SOLSONA, CIUTAT RIALLERA
Sí que ho és: rialles per Carnaval, per Pasqua, per la Festa Major, Sants de
barri... I ara fa 50 anys que hi ha hagut, i hi haurà, una muntanya de rialles
resplendents: amb l’Esplai Riallera, la Coral Infantil i un fotimer d’activitats
que el jovent i la quitxalla acompanyen amb una munió de rialles.
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L’esplai Riallera també ha demostrat que Solsona «Fa mil rialles al llarg del
seu historial». Si he començat amb aire poètic, tinc el deure de manifestar
la digna i valuosa feinada que ha dut terme aquest Esplai. Dins d’aquesta
tasca, parlo per exemple de cançons. Quina escampadissa de cançons va
oferir la Coral Infantil Riallera! Amics del Centre Excursionista, enamorats
de la natura, vull fer una comparació. Quan unes quantes nenes es posen
a cantar amb gràcia i amb traça, formen una llavor que creixerà en aquest
conreu ben llaurat d’una ciutat d’arrels pageses, com Solsona. Van creixent
els cantaires arribant a un centenar entre nens i nenes. En contemplar-ho,
aquella Coral, ofereix una coloraina que sembla un brot de flors, roselles,
ginesta, margarides... nascudes a prop dels pins.
Va dirigir els cants el germà Jaume Vergés, amb paciència i molta il·lusió. Al
costat va tenir voluntaris, monitors, junta de pares... La ciutat es va omplir
de cantúries, a més de campaments, dansa, teatre, cinema, participació a
Trobades de Corals a Barcelona, etc... Al cap d’un temps vàrem poder dir
a tothom que el germà Jaume havia dut a terme una obra immensa, amb
dignitat. Va ser distingit i l’Ajuntament el va nomenar «Fill Adoptiu de la ciutat
de Solsona».
L’activitat de l’Esplai Riallera, si la guaitem a vista d’ocell, veurem una extensió
gran on es belluguen sense parar uns éssers que mai no es cansen. Són
minairons?. Hi ha hagut i hi ha de tot. Nois i noies que amb la motxilla a
l’esquena arrenquen a caminar. Volen arribar a serrats, turons, boscos, rius,
fonts i rierols. Volen pujar dalt del cim amb el cor alegre i baixar a les valls
quan es faci fosc. Allà hi ha amor a la natura, germanor, companyonia, humor,
rialles, entonar el cant dient que no hem d’esperar el blat sense haver sembrat
o ens diuen que vindran dies d’angoixa i dies d’il·lusions. Alguns munten jocs
per a la quitxalla, també organitzen festes, visites a altres comarques. En
l’extensa explanada de l’esplai hi cap tot: Aprendre a compartir, a fer brots
d’amistat. Allà hi ha honradesa, cultura, festa, bona voluntat, rialles...
Ramon Gualdo

ganyip de llengua
30 anys impulsant la normalització del català!
El 15 de desembre de 1988 va tenir lloc l’acte de constitució del Consorci
per a la Normalització Lingüística (CPNL). Inicialment estava integrat per
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i dinou ajuntaments,
però en poc temps s’hi van anar sumant més d’un centenar d’ens locals
(entre ajuntaments i consells comarcals) i també la col·laboració de les
diputacions de Lleida i Tarragona.
Des de l’any 1991 el Consell Comarcal del Solsonès forma part d’aquest
consorci i, a través del Servei Comarcal de Català (SCC), ofereix un dels
148 punts d’atenció i impuls per la llengua catalana que hi ha arreu de
Catalunya. Així, els ciutadans i les diferents administracions, empreses o
entitats de la comarca tenen a la seva disposició una oferta de cursos de
català amb certificats homologats (des del nivell A2 fins al C2), i suport
tècnic per a l’assessorament i la gestió lingüístiques.

Una bona part dels anys que celebra el CPNL (30!) han format part del dia
a dia del SCC del Solsonès per impulsar la normalització del català a la
comarca, treballant en xarxa dins el Centre de Normalització Lingüística
de Lleida i amb la complicitat dels solsonins i solsonines. Continuem
la tasca acollint nous reptes i, ara,
amb un logotip corporatiu renovat.
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA

Servei Comarcal de Català del Solsonès
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Amb el propòsit que el català sigui llengua de cohesió social, el SCC
dedica part del seu treball en els programes d’acolliment lingüístic
(cursos inicials i bàsics, aula d’autoaprenentatge) i Voluntariat per la
Llengua (parelles lingüístiques); també difon campanyes puntuals
adreçades al sector empresarial i de comerç per posar-se al dia en drets
i deures lingüístics i fer del català una llengua estratègica dins entorns
multilingües. Una altra vessant és la col·laboració cultural amb activitats
que fomenten la lectura (club de lectura fàcil, commemoració d’anys
literaris) i el lleure en català (cicles de cinema infantil en català, jocs en
català, concurs lingüístic per al Mes de la Poesia a Solsona...).

cuina
CAKE DE FRUITS VERMELLS
INGREDIENTS:
-100g de farina
-100g de farina integral
-1/2 sobre de llevat químic
-3 ous
-125g de sucre
-80g de mantega
-1 iogurt
-1 pessic de bicarbonat sòdic
-300g de fruits vermells (mores, groselles,gerds, nabius...)
PREPARACIÓ
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En un bol, batem els ous i el sucre. Quan la barreja augmenti de
volum i quedi espumosa, incorporem les dues farines, la mantega
fosa i el iogurt, tot seguit la llevat i el bicarbonat. Ho barregem bé
fins que quedi una massa fina. Hi afegim els fruits vermells.
Posem la massa
en
un
motlle
rectangular (cake)
untat amb mantega
i farina.
Ho posem al forn
ja calent a 180ºC,
durant 50minuts.
Mercè.

activitats realitzades
CURSES:
2 de juny: PASSOS DE GEGANT (23 i 10 KM) i CROSSKIDS.

5a EDICIÓ

CURSA

SOLIDÀRIA

PER MUNTANYA
2 JUNY 2019
SOLSONA

10 KM +/- 350 m
MITJA MARATÓ +/- 1.300 m
CROSSKIDS RACE
Inscripcions a passosdegegant.cat
Organitza

Col·labora

Disseny

CROSS

KIDS RACE

2 JUNY 2019
SOLSONA
SORTIDA: PASSEIG PARE CLARET
HORA: 11:30

Inscripcions a passosdegegant.cat
o el mateix dia de la cursa.
Organitza

Col·labora

Disseny
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ESQUÍ DE MUNTANYA:
27 i 28 d'abril: Bassiero d'Amitges a Cabanes (2.901m.)
4 i 5 de maig: Pic de Moredo (2.768m.)
1 i 2 de juny: Campbieil (3.173m.)
8/10 de juny: Vignemale (3.299m.)
30 de juny: Dinar de final de temporada

PROJECCIÓ

CICLE BBVA DE CINEMA
DE MUNTANYA 2019
SOLSONA
Diumenge, 19 de maig de 2019 - 20.00 h
Teatre Comarcal de Solsona
Carrer Vallfred, 22

This mountain life
Grant Baldwin. 77’

PROJECCIONS:
19 maig - Projeccions Festival de Torelló-18.
THIS MOUNTAIN LIFE Grant Baldwin. Canadà.
2018. 77' , Premi BBVA al millor film de Muntanya
2018 i Premi FEEC a la millor fotografia.

Premi BBVA al millor film de Muntanya
i Premi FEEC a la millor fotografia
36è Festival BBVA de Cinema
Entrada
de Muntanya de Torelló
lliure
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solució sudokus 192

NÚM.: 53 (DIFICULTAT MITJANA)

NÚM.: 54 (DIFICULTAT DIFÍCIL)
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sudokus
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